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MEDICAMENTOS

Linde Healthcare lança primeiro analgésico
inalatório em cilindros do mercado brasileiro
O grupo alemão Linde de gases industriais e medicinais relatou
que passará a distribuir no país um medicamento analgésico
comercializado em cilindros de 10 litros composto por 50% de
oxigênio e 50% de óxido nitroso, indicado para procedimentos dolorosos
de curta duração, para uso em pediatria e estética. A capacidades
do cilindros são para tratamentos de aproximadamente 15 minutos.

Guenter Schiffmann/Bloomberg
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MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Nacionalizar a
marca garante
crescimento
Mudança na formulação e
contratação da modelo Gisele
Bündchen reforçam linha

Para deixar o anonimato e ga-
nhar os cabelos das brasileiras, a
Pantene, da P&G, teve que se re-
construir no Brasil, após mais de
uma década de atuação no mer-
cado local. O primeiro passo foi
mexer na formulação, de ma-
neira a deixá-la mais leve. Como
a brasileira, de forma geral, tem
cabelos mistos — oleoso na raiz e
seco nas pontas —, a empresa
reduziu a quantidade de silicone
usada, entre outras mudanças.

O segundo passo foi tirar o
conceito de que Pantene era um
produto americano e caro. A
empresa, ao nacionalizar sua
fórmula e também realizar tra-
balhos mais agressivos de co-
municação no ponto de venda e
na mídia, conseguiu “tropica-
lizar sua marca”.

A comunicação, até então,
era importada dos Estados Uni-
dos e “enlatada”, como admite
Thiago Icassati, diretor de pro-
dutos da P&G. “No país que
mais consome condicionador
no mundo, é preciso comuni-
car-se de forma direta com a
mulher e usar elementos da cul-
tura dela, como a música, a no-
vela e celebridades locais.”

Marketing
Foi por este motivo que, após
realizar pesquisas qualitativas e
quantitativas, a P&G escolheu a
modelo Gisele Bündchen como
a garota-propaganda da marca
Pantene. A companhia não re-
vela a duração do contrato e

nem os valores acordados. A
parceria continua em 2011.

Plástico verde
A partir de 2011, a P&G começa a
colocar nas prateleiras do Brasil,
dos Estados Unidos, do Japão e
de outros países produtos das
marcas Pantene, Covergirl e Max
Factor armazenados em emba-
lagens feitas a partir da cana de
açúcar. A fornecedora é a petro-
química brasileira Braskem.

Fabricado a partir de uma
fonte renovável, o plástico verde
vai substituir gradualmente o
plástico tradicional, que é deri-
vado de petróleo. O material é
resultante de um processo que
transforma a cana-de-açúcar
em plástico polietileno de alta
densidade (HDPE). ■ F.T.

Produtos
embalados em
plástico verde
chegam às
prateleiras do
Brasil, Estados
Unidos e Japão
no próximo ano

Murillo Constantino

ELETROELETRÔNICOS

Panasonic alerta para vendas fracas de
fim de ano na Europa e nos Estados Unidos
A Panasonic não espera recuperação das vendas na América do Norte
e na Europa, mas sua deficitária unidade de TV deve voltar ao azul
no primeiro trimestre de 2011. O presidente da Panasonic, Fumio
Ohtsubo, espera aumento dos custos com reestruturação decorrentes
da aquisição da subsidiária Sanyo Electric no ano fiscal que tem início
em abril, com a companhia mudando o foco para tecnologias “verdes”.
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